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\f'L-c: Deponie stmcbniho odpadu u ulice Vin-huh“ zi

\'c smyxlu zakona c, 106 WW) Rh.. o swhodnem pi'ialupu k
následujících informaci:

inliii'muciin \'(is Zadám U/„pi'ixliipnc-m

Ru/limlnuli \'lišeho úřadu o pmoluni /i*inlil ;i prom/mm dcponii \'uiwhiiilm odpadu na ponmcich inc/i
uliccmi \fzichailmn a K Pruhonu 1pi‘ip.1dnc rwhndnuli jiný—hu \przixnilin organu. který /l'l/Cl1l dcpnnic
pmulilL \Cctné pudminck minmcnýcli pro tuto deponii. tj. mjmcnn duhu mimi depa—nic. rwx‘nh dcpumc.
mhc/chcni a Ipusoh užim'ni. druh a1 mnuistxi sklmlmmmho mlpudn. určeni mlxlál xie/du oprm} u Ukliil
prmmru deponie & přilehlé komunikace před ukončením dcpwnicl
lnlhrmacc žádám pmkylnuut \ pixcninc formě. nu /;il\lmlc telefonické \_\'/\_\ si _ic \_\/\c<lnu nu \kišcm maulu
umlmc.

/.a pmkynuli in formaci pf'edcm dekuji.

Hlavní město Praha

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
starosta městské části
155 ŠQJÁÚLUPÁFLCŠLLOQEJiLlŠÁ—llží—1 ;„vzwžrag332233110:_i» um: 1511;215:1111... IJQJEELLEBAJB‘ 25791271152
k Č.jl 1308/11-17
Praha—Lipence, 8.12. 2017

Paní
Hana Koblasová

Věc: Informace podle zákona Č. 106/1999 Sb.
K Vašemu podání doručenem 20.11. 2017 pod Čj. 1308/11—17 zdejšímu úřadu ve věci
„deponie stavebního odpadu u ulice vachalova“, Vám sdělujeme nasledující.
Pozemek parc.č. 2155, resp. jeho část —cca 1200m2 mezi ulicemi K Pruhonu a Váchalovou,
byl poskytnut stavební firmě Geosan+Poh| — Lipence na nezbytně nutnou dobu pro
mezideponii zeminy ze stavby c'. 0113 TV Lipence, etapa 0015 „|< Pruhonu'l.
Investorem stavby je Hl. městem Prahou-odbor technické vybavenosti MHMP, zastoupeným
spol. ZAVOS,s.r_o., Praha š + JP Building,s.r.o.., Praha 3.

Část pozemku parc.č. 2155 byla poskytnuta zhotoviteli puvodne ustní dohodou, jen se
záznamem v zápise kontrolního dne, od dubna 2017 na předpokládanou dobu stavby, tj. do
září 2017 a výhradně na uložení vykopku—zeminy.
Pro neočekávané překážky a změny stavby došlo k prodloužení doby stavby a tím i užívání
Části uvedeného pozemku, proto bylo zhotoviteli navrženo uzavřeni písemné dohody
s termínem vyklizení mezideponie do března 2017. Ne vinou městské Části nebyla dohoda
dosud uzavřena.

Pro značné množství zeminy a stav deponie byl zhotovitel opakovaně vyzván k odvozu
materiálu, pro nějž nebyl pozemek poskytnuta k postupnému odvozu zeminy. 5 odvozem
započala firma 5.12. 2017.
Na naléhání vedení městské části a po místním šetření dne 7.12.2017 na místě, bylo
stavební firmou (sdružením dodavatelů) Geosan+Pohl — Lipence přislíbeno odvezení
materiálu z mezideponie nejpozději do konce roku 2017.
Po likvidaci mezideponie uvede zhotovitel stavby pozemek do stavu podle dispozic městské
části
Ujišt'ujeme Vás, že i pro vedení městské Části je velice nepříjemné prodlužování doby stavby
a obtěžování obyvatel Lipencu těžkou dopravou, i když nezbytnou pro realizaci stavby.
Doufáme, že toto vysvětlení a informace o nápravě jsou dostatečně.
S pozdravem
Michal Popek, starosta

